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 السيرة الذاتية

 
                                    .د عزت محمد كامل األنصاري.م.أ  :االسم

 

 م 62/7/9191  :محل الميالدتاريخ و

 .( المحلة الكبرى)جمهورية مصر العربية                            

 

 : المؤهالت العلمية
  

  م9196مايو  –جامعة حلوان  –بكالوريوس كلية التربية الفنية. 
 

  م 9191 –جامعة حلوان  –كلية التربية الفنية  –ماجستير في التربية الفنية . 

 تصميم رسوم توضيحية لمختارات من القصص تالءم المرحلة من                                          ) بعنوان             

 (.استلهام سمات المنمنمة اإلسالمية سنة ب 96إلى 91                                      
 

  م 9117 –جامعة حلوان  –كلية التربية الفنية  –دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية. 

 (. نظم الخداع البصري في الطبيعة كمصدر إلثراء التصميمات الزخرفية ) بعنوان             

 

 : التدرج الوظيفي
 

  م9191 –لوان جامعة ح –معيد بكلية التربية الفنية. 
 

  م 9191 -جامعة حلوان  –مدرس مساعد بكلية التربية الفنية. 
 

  م9117 –جامعة حلوان  –مدرس بكلية التربية الفنية. 
 

 جامعة  -قسم التربية الفنية  – ةبكلية التربيثم  أستاذ مساعد بكلية المعلمين باإلحساء

 .م6111/6199 – الملك فيصل
 

  حتى اآلن -م6111 –جامعة حلوان  –الفنية بكلية التربية مشارك أستاذ. 

 

 :النقابات
 

 عضو بنقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة. 
 

 عضو برابطة خريجي المعهد العالي للتربية الفنية بالقاهرة. 
 

 عضو بالجمعية المصرية للفنون الشعبية بالقاهرة. 
 

 عضو برابطة أساتذة الرسم واألشغال بالقاهرة. 
 

 بالقاهرة( األنسيا المصرية)لمصرية للتربية عن طريق الفن عضو بالجمعية ا. 
 

 عضو بنقابة المعلمين. 

 

 

 

 



2 

 

 :الدورات التدريبية
 

 مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان 
 

  (م 6115/  5/ 91-7)في الفترة من  "مهارات العرض الفعال " : البرنامج التدريبي 
 

 7/ 99-1)فيي الفتيرة مين  "تصميم المقرر الجامعي " : المسائي  البرنامج التدريبي  /

 (م 6112

  7/ 99-1)فيي الفتيرة مين  "التيدريس باسيتخدام التكنولوجييا " : البرنامج التيدريبي  /

 (م 6112

  (م 6112/  7/  91-96) في الفترة من  "الساعات المعتمدة " : البرنامج التدريبي 
 

  (م 6112/  7/  99-92) في الفترة من  "انب القانونية الجو" : البرنامج التدريبي 
 

  (م 6112/  7/  62-69) في الفترة من  "تقييم التدريس " : البرنامج التدريبي 

 

 :النشاط العلمي واألبحاث 

 

 البحث األول: 

 .معرض فني فردي   -:نوع البحث

 .التباين اللوني وجماليات التصميم  -:موضوع البحث

 .المملكة العربية السعودية –اعة الفنون التشكيلية بكلية المعلمين باإلحساء ق  -:جهة النشر

 .م92/2/6119إلى  1   -:تاريخ النشر

 

 البحث الثاني: 

 (.منشور ) نظري فردى   -:نوع البحث

 .المعنى والبنية وجماليات البيئة: اللوحة الجدارية   -:موضوع البحث

 .                   المجلد الثامن -جامعة حلوان-الفنية والفنونمجلة بحوث في التربية    -:جهة النشر

 .م6111يوليه   -:تاريخ النشر

 

 البحث الثالث: 

 .معرض فني فردي  -:نوع البحث

 .األبعاد اللونية والرمزية للمدينة الشرقية  -:موضوع البحث

 .كلية التربية الفنية بالزمالك   -قاعة حورس    -:جهة النشر

 .م19/7/6119إلى  69   -:نشرتاريخ ال

 

 البحث الرابع: 

 .معرض فني فردي  -:نوع البحث

 .السرد التشكيلي للمفردات الشعبية وبناء التصميم  -:موضوع البحث

 .كلية التربية الفنية بالزمالك   -قاعة حورس   -:جهة النشر

 .م19/9/6119إلى  65   -:تاريخ النشر
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 البحث الخامس: 

 (.منشور ) ظري فردى ن  -:نوع البحث

 .الدور الوظيفي والجمالي للملصق اإلرشادي -:موضوع البحث

 .المجلد التاسع عشر -جامعة حلوان-مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون   -:جهة النشر

 .م6112أكتوبر   -:تاريخ النشر
 

 البحث السادس: 

 .معرض فني مشترك   -:نوع البحث

 .ع الجزء داخل الكل في التصميم الزخرفيجمالية إيقا  -:موضوع البحث

 .اإلحساء -المملكة العربية السعودية    -:جهة النشر

 .هـ66/9/9969الى 91   -:تاريخ النشر
 

 البحث السابع: 

 .معرض فني فردي   -:نوع البحث

 .المفاهيم البنائية والقيم الجمالية للتجريد في تصميم اللوحة الزخرفية  -:موضوع البحث

 .اإلحساء -المملكة العربية السعودية    -:نشرجهة ال

 .هـ11/5/9961إلى  62   -:تاريخ النشر
 

 أعمال التدريس واالمتحانات بمرحلة البكالوريوس: 
 

 القيام بالتدريس بالفرق الدراسية المختلفة بالكلية. 

 تقييم الطالب خالل العام الدراسي. 

 المشاركة في وضع االمتحانات النهائية. 

 في لجان تصحيح االمتحانات المشاركة. 

 المساهمة بصفة مستمرة وبال انقطاع في لجان النظام والمراقبة. 

  م حتى 9191عضو لجان الكنترول للفرق المختلفة بالكلية لمرحلة البكالوريوس من

 .م6111

 المشاركة في اإلعداد للمؤتمرات العلمية التي تعقد بالكلية. 
 

 الدراسات العليا أعمال التدريس واالمتحانات بمرحلة: 
 

  الدبلوم التكميلي " المشاركة بالتدريس لمرحلة." 

 المشاركة في لجان وضع االمتحانات النهائية. 

 المشاركة في لجان تصحيح االمتحانات. 

  داخل ( السمينار)المشاركة في حلقات المناقشة الخاصة بموضوعات البحوث العلمية

 .القسم والكلية

 م حتى اآلن 6199من " الماجستير "  المشاركة بالتدريس لمرحلة. 
 

  األشراف على الرسائل العلميةالمناقشه و: 
 

 عضو لجنة المناقشة والحكم على الرسائل التالية: 
 

البناء التصميمى ) بعنوان ( هديل جاسم محمد سلطان ) للباحثة رسالة ماجستير  .9

يس اللوحة فى مختارات من الفنون التشكيلية المعاصرة فى الكويت كمدخل لتدر

 .م69/5/6196جامعة حلوان بتاريخ  -كلية التربية الفنية (الزخرفية 
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األستفادة من اسلوب ) بعنوان ( صفاء محمود زايد ) رسالة ماجستير للباحثة  .6

قسم  -كلية التربية النوعية( الرسوم المتتابعة فى تصميم قصص األطفال المصورة 

 .م91/99/6196جامعة القاهرة بتاريخ  -التربية الفنية

القيم التشكيلية ) بعنوان ( وسام حمدى كامل النواوى ) رسالة ماجستير للباحثة  .1

كلية التربية ( التعبيرية لألبجدية العربية والالتينية لتصميم شعارات معاصرة 

 .م97/2/6199جامعة القاهرة بتاريخ  -قسم التربية الفنيه -النوعية

 

  على الرسائل التاليةمع آخر األشراف: 
 

األنساق التصميمية فى الفن ) بعنوان ( آثير هادى شحير ) رسالة ماجستير للباحثة  .9

جامعة حلوان  -كلية التربية الفنية ( السومرى كمصدر إلثراء التصميمات الزخرفية 

 .م6191بتاريخ 

الرسوم التوضيحية ) بعنوان ( والء مراد أحمد عبد المنعم ) رسالة ماجستير للباحثة  .6

غه األنجليزية للصف األول األبتدائى فى المدارس الحكومية والخاصة لكتاب الل

 .م9/6191/  9جامعة حلوان بتاريخ  –كلية التربية الفنية ( دراسة مقارنة 

األبعاد الفنية ) بعنوان ( سارة سمير أحمد عرابى ) رسالة دكتوراه للباحثة  .1

 –ية التربية الفنية كل( والفلسفية لألرت دوكو كمدخل لتصميم الملصق السياحى 

 .م9/6199/  9جامعة حلوان بتاريخ 

العنصر اآلدمى من ) بعنوان ( مى عبد العزيز عبد التواب ) رسالة دكتوراه للباحثة  .9

كلية التربية ( منظور السينمائية كمدخل إلثراء البعد التعبيرى فى مجال التصميم 

 .م2/6199/  65جامعة حلوان بتاريخ  –الفنية 

 

 الخارجي االنتداب: 

  القيام بالتدريس للفرق الدراسية المختلفة بمرحلة البكالوريوس فى كل من: 

شعبة التربية الفنية  –فرع الفيوم  –جامعة القاهرة  –كلية التربية النوعية  ( أ)

 .م6111حتى  9119منذ عام 

 شعبة التربية الفنية         –أشمون  –جامعة المنوفية  –كلية التربية النوعية ( ب)

 .م6111حتى  9117واالقتصاد المنزلي منذ عام                                           

  جامعة حلوان –قام باإلعداد للمؤتمرات العلمية بكلية التربية الفنية. 
 

  سافر إلى الواليات المتحدة األمريكية وكنيدا فيي زييارات خاصية للمتياحف والمعيارض

 .ن وجامعة نيويوركالفنية في كل من نيويورك وواشنط

 

  بكليية المعلميين باإلحسياء  –عضو بمركز البحوث التربوية عن قسم التربية الفنيية– 

 .هـ9965 – 9969جامعة الملك فيصل للعام الدراسي 

 

 :النشاط الفني والمعارض
 

  م9191عام ( مركز الطفل للفنون)أسس مع الفنانة منى البيلى . 
 

 م9195نانة منى البيلى عام أسس مركز اتيليه الخزفيات مع الف. 

 

  قييام بالتييدريس فييي مركييز خدميية المجتمييع للدراسييات الحييرة بكلييية التربييية الفنييية منييذ

 . نشأته 
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  (.برنامج براعم وألوان)قام بتحليل أعمال األطفال في التليفزيون المصري 
 

 تصميم شعار مركز الطفل للفنون. 
 

 تصميم شعار اتيليه الخزفيات. 
 

 م في كل من 9119حتى عام  9191م األطفال منذ عام أقام معارض لرسو: 
 أرض المعارض بمدينة نصر تحت إشراف المركز القومي للفنون التشكيلية. 

 قاعة الفنون التشكيلية باألوبرا. 

 قاعة أخناتون بالزمالك. 

 المركز القومي لثقافة الطفل. 
 

  ( رات السييياحيةالتييذكا)المعييرض السيينوي الثييامن للجمعييية المصييرية للفنييون الشييعبية

 .م9196ديسمبر 
 

  م9191معرض يوم السياحة العالمي بمركز الدبلوماسيين األجانب بالزمالك عام. 
 

  9199معرض رابطة خريجي معاهد وكليات التربية. 
 

  9195معرض أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الفنية. 
 

  م9197يناير  -المعرض السنوي الحادي عشر للجمعية المصرية للفنون الشعبية. 
 

 المعرض السنوي التاسع والثالثون للفنون التشكيلية. 
 

  م9197ابريل  –معرض رابطة خريجي المعهد العالي للتربية الفنية. 
 

  م9199 –قاعة النيل بالقاهرة  –المعرض العام الثامن عشر للفنون التشكيلية. 
 

  م9111 –لقاهرة قاعة النيل با –معرض خزف باالشتراك مع الفنانة منى البيلى. 
 

 م9111سبتمبر  -قاعة النيل بالقاهرة -المعرض العام الحادي والعشرون. 
 

  كلية التربية الفنيية بالقياهرة –المعرض السنوي الثالث واألربعون للفنون التشكيلية- 

 .م9116ديسمبر 

  م9119 –مجمع الفنون بالقاهرة  –معرض خزف باالشتراك مع الفنانة منى البيلى. 
 

  يونييو  -هيـ 9966ربييع األول  –قاعة كلية المعلمين باإلحسياء  –فني خاص معرض

 .م6119
 

  جامعيية  –كلييية المعلمييين باإلحسيياء  –إقاميية معييرض فنييي لطييالب قسييم التربييية الفنييية

ضمن فعاليات احتفالها باليوم الوطني للمملكة العربية السيعودية للعيام  –الملك فيصل 

 .هـ9961 – 9966
 

 جامعيية  –كلييية المعلمييين باإلحسيياء  –لطييالب قسييم التربييية الفنييية  إقاميية معييرض فنييي

 .هـ9969 – 9961لمادة التصميمات الزخرفية للعام  –الملك فيصل 
  

  كليية المعلميين باإلحسياء  –اإلشراف على المعرض الفني العلمي لقسم التربية الفنيية

 .هـ9969 – 9961للعام –جامعة الملك فيصل  –
 



6 

 

  بكليية المعلميين بأبهيا–أعضاء هيئة التدريس لكليات المعلمين االشتراك في معرض- 

 .هـ9965المملكة العربية السعودية للعام 
 

  م6119يوليو   -كلية التربية الفنية  –قاعة حورس  –معرض فني خاص. 
 

  م6119أغسطس   -كلية التربية الفنية  –قاعة حورس  –معرض  فني خاص. 
 

 هـ9969/  9/ 66إلى  91علمين باإلحساء من قاعة كلية الم –معرض فني مشترك. 
 

  هـ11/5/9961إلى  62من  –قاعة كلية المعلمين باإلحساء  –معرض فني خاص. 

 

  األشييتراك فييى معييرض جميياعى ألعضيياء هيئيية التييدريس لقسييم التصييميمات الزخرفييية

بقاعية أرث بوليوجى بالزماليك فيى الفتيرة مين  –جامعية حليوان  –لكلية التربية الفنية 

 .م6191/ 6/ 1الى  9/ 69
 

  للعيييام  –جامعييية المليييك فيصيييل  –االشيييتراك فيييي تحكييييم المسيييابقات الفنيييية للطيييالب

 .هـ9969/9961
 

  للعيييام  –جامعييية المليييك فيصيييل  –االشيييتراك فيييي تحكييييم المسيييابقات الفنيييية للطيييالب

 .هـ9961/9911
 

  معة الملك جا  -كلية التربية  –عضو لجنة وضع الخطط الدراسية لقسم التربية الفنية

 .هـ9961/9911فيصل  
 

 مقتنيات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. 

 

 :والجوائز شهادات التقدير
 

 لمعييرض يييوم السييياحة العييالمي بمركييز الدبلوماسيييين األجانييب  جييائزة المركييز الثالييث

 .م9191بالزمالك عام 
 

  فيي ختيام  –صيل جامعة الملك في –شهادة تقدير وميدالية من كلية المعلمين باإلحساء

 – 9969الملتقى الثالث لكليات المعلمين بالمملكية العربيية السيعودية للعيام الدراسيي 

 .هـ9966
 

  في ختام الملتقى الرابيع لكلييات المعلميين  –شهادة تقدير من كلية المعلمين باإلحساء

 .هـ9961 – 9966بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي 
 

  التعليييم باإلحسيياء فييي ختييام البرنييامج اإلثرائييى بمركييز رعاييية شييهادة تقييدير ميين إدارة

 .هـ9966 – 9969الموهوبين بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي 
 

  في إقامة المعارض  –جامعة الملك فيصل  –شهادة تقدير من كلية المعلمين باإلحساء

 .هـ9969 – 9961ولجان التحكيم بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي 
 

  فيي ختيام الملتقيى  –جامعية المليك فيصيل  –شهادة تقدير من كلية المعلمين باإلحساء

 – 9961الخيييامس لكلييييات المعلميييين بالمملكييية العربيييية السيييعودية للعيييام الدراسيييي 

 .هـ9969
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  شهادة تقدير من كلية المعلمين باإلحساء ومركيز التيدريب وخدمية المجتميع بالمملكية

 .هـ9969 – 9961للعام الدراسي  العربية السعودية
 

  فيي ختيام الملتقيى  –جامعية المليك فيصيل  –شهادة تقدير من كلية المعلمين باإلحساء

 – 9969السيييادس لكلييييات المعلميييين بالمملكييية العربيييية السيييعودية للعيييام الدراسيييي 

 .هـ9965
 

  عيين المشيياركة  –جامعيية الملييك فيصييل  –شييهادة تقييدير ميين كلييية المعلمييين باإلحسيياء

 .هـ9965 – 9969الفعالة في األنشطة بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي 
 

  شهادة تقدير وشكر من جامعة الملك فيصل عن المشاركة في لجنة تحكييم المسيابقات

 .هـ9961الفنية بالجامعة 
 

  شهادة تقدير وشكر من جامعة الملك فيصل عن المشاركة في لجنة تحكييم المسيابقات

 .هـ9911جامعة الفنية بال

 

 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية    :عنوان العمل بمصر

 .القاهرة –الزمالك  –ش اسماعيل محمد 96                           
 

 (11619199692971)/  جوال            ( 1161666716967 )/منزل   :الهاتف بمصر

 

 Alansary@hotmail.com-Dr.Ezzat                 :البريد االلكتروني

 
 

 مقدمة                                                                                            

 محمد كامل األنصاريعزت د .م.أ                                                                          

 التربية الفنيةبكلية أستاذ مساعد                                                                           

   حلوانجامعة                                                                                      

 التصميمات الزخرفيةقسم                                                                                
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